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Respondendo às expectativas
dos trabalhadores do Consórcio
Modular da MAN, o sindicato
está dando início a campanha
salarial 2018.

Nos últimos meses, o sindicato
veio recebendo várias reivin-
dicações. E, baseado nelas, está
construindo a pauta de nego-
ciação que vai ser encaminhada
à empresa. Em breve, divulgará a
pauta e a data da primeira reunião.

Sindicato dá início à
campanha salarial 2018

CONSÓRCIO MODULAR

ELEIÇÃO SINDICAL 2018

Silvio Campos é reeleito e
agradece a participação

massiva dos metalúrgicos
91% dos trabalhadores metalúr-
gicos, que participaram do pleito,
reafirmaram sua confiança na con-
dução do sindicato para os próximos
quatro anos.
O pleito ocorreu entre os dias 19 e
20/3, e a apuração ocorreu no últi-
mo dia, no ginásio do Recreio dos
Trabalhadores, aberto a participação
pública, e contou com a presença
de vários representantes de sindicatos
metalúrgicos de todo o Brasil. Entre
os presentes: CNTM e do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi
das Cruzes, e  vice-presidente da

Força Sindical; CUT Regional. E
representantes dos metalúrgicos
do Rio de Janeiro; Federação dos
Metalúrgicos de Goiás e Metalúrgicos
de Catalão (GO);  Sindicato dos
Metalúrgicos de Goiânia;  Sindicato
da Construção Civil de Volta Redonda;
Sindicato dos Metalúrgicos de Duque
de Caxias; Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, Força Sindical de São
Paulo; Sindicato dos Funcionários
Públicos de Volta Redonda.

Miguel Torres, presidente da
CNTM, declarou oficialmente eleita

a chapa 1, presidida por Silvio
Campos, e seus 39 membros dis-
tribuídos entre diretoria administra-
tiva, Conselho Fiscal, Conselho de
Delegados representantes na Fede-
ração e Confederação de Meta-
lúrgicos e Conselho de base.

“Queremos agradecer a grande  parti-
cipação dos trabalhadores da MAN,
que fizeram questão de confirmar sua
confiança na nossa política em defesa
dos interesses da categoria”, ressalta
os diretores do sindicato, Jovelino Juffo
e Edimilson (boca).

Este ano, o quadro está mais
favorável aos trabalhadores,
com a retomada da produção.

O sindicato está esperançoso e
na expectativa de grandes con-
quistas para os trabalhadores e
também avanços nos benefícios.
Além disso, espera-se também
a retomada de crescimento da
empresa e a geração de novos
postos de trabalho para o Sul
Fluminense.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Campos: “Este ano,
sabemos que enfrentaremos gran-
de desafios na defesa dos interes-
ses dos metalúrgicos, principal-
mente, após a aprovação da
reforma trabalhista. Mas temos a
certeza que contamos com a
confiança e o apoio dos traba-
lhadores. E é isso que nos fortalece
para enfrentar o patrão na mesa
de negociação. Vamos a luta!”



Uma grande massa de trabalha-
dores estão procurando se sindi-
calizar. Tem ficado mais evidente
que a classe trabalhadora ne-
cessita que o sindicato intermedie
as suas reivindicações, tanto no
que se refere a salários como
também sobre as condições de
trabalho.

Metalúrgicos da CSN, Votorantim,
Saint Gobain, Nissan e outras
empresas da região, estão se
sindicalizando já que, após a
reforma trabalhista, perceberam
que ficam ainda mais vuneráveis
diante dos patrões para nego-
ciação que envolve conflito de
interesses.

E, como disse o sociólogo Clemente
Ganz: “a história mostra o papel e

Fortalecer o sindicato é a melhor
estratégia para um bom acordo

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Empresa                   Data de admissão

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail

Salário base

Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos
Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável

a importância dos sindicatos. A
relevância reconhecida dessas
entidades fez da organização
sindical um direito humano fun-
damental, normatizado em vá-
rias convenções da Organização

Internacional do Trabalho (OIT).
Com o projeto aprovado na Câma-
ra, o Brasil se desconecta e se
distancia do processo civilizatório
e faz um caminho regressivo rumo
aos tempos de escravidão.

APÓS PREENCHIDA, DEPOSITAR NA URNA DO SINDICATO (NA PORTARIA) OU ENTREGAR A UM DE SEUS REPRESENTANTES


